
Designet i Danmark

Användarhandbok
SmartPad med nyckelchipläsare
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Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.
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Inledning

Förord
Grattis till din nya SmartPad! Det rekommenderas att du installerar det 
inomhus - nära en ingångsdörr så att vardagliga användare enkelt kan 
använda det för att slå på / av-larmet på tangenterna eller genom att föra 
upp en nyckelbricka på SmartPaden.

Vi rekommenderar att du använder SmartPad tillsammans med 
funktionen Input / Output Delay, som kan ställas in på en eller flera 
öppningskontakt (funktionen fungerar också på rörelsessensorer och 
vibrationssensorer) i S6evo-appen. Detta undviker oavsiktligt utlösning av 
larmet och ger dig tid att slå på / stänga av larmet på SmartPad efter att 
du har kommit in / lämnat hemmet.

Att använda SmartPad är enkelt. Ange helt enkelt det fyrsiffriga 
lösenordet och tryck sedan på ’PÅ’ (symbolen ’Stängd hänglås’), ’AV’ 
(’Öppen hänglås’) eller ’Hem’ (’Månen’) eller bara hålla upp din nyckelring 
mot knappsatsen för att slå på / av larmet.

Levererade delar

SmartPad x 1

Laddare  x 1

Uppladdnings-
bart litiumjon-

batteri x 1

Väggfäste x 1
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Produktöversikt

Infrarött sensor

Statusfält (LED-indikator)

SLÅ PÅ

SLÅ AV

HEMMA

Nyckelring, läsplats

Batterilocket 

Slå på / av brytaren

Nollställningshål

Batteri

Tamper knapp

Input, laddare
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Förbredelser före användning

ON

1.  Kontrollera att batteriet är  
korrekt installerat

2. Om du använder SmartPad för 
första gången så skal du ladda 
enheten - anslut laddaren och 
slå på strömmen för att ladda 
batteriet. Full laddning tar 2,5-
3,0 timmar.

2. Slå på SmartPad på på/av- 
omkopplaren under  
batterilocket

5



Anslut SmartPad till SmartBox

Skanna QR-kode Inlärningsläge

1. Återställ SmartPad tills statusfältet blinkar i tre färger. Se till att Smart-
Pad är laddad och aktiverad under hela lasten.

2. Öppna S6evo-appen, tryck på 
'Lägg till tillbehör' längst ner på 
framsidan eller tryck på 'Kugghju-
let' -ikonen> Systeminställningar 
och välj '+ Lägg till tillbehör' längst 
ner på skärmen.

2. Öppna S6evo-appen, tryck på 
'Lägg till tillbehör' på framsidan 
eller tryck på 'Kugghjulet' -iko-
nen> Systeminställningar och välj 
'+ Lägg till tillbehör' längst ner på 
skärmen.

3. Välj "Skanna QR-kod" och 
skanna QR-koden på baksidan av 
SmartPad.

3. Välj 'Lärningsläge'. Välj 'S6e-
vo-tillbehör' under 'Välj version av 
tillbehör'. Under 'Välj typ av tillbe-
hör' väljer du 'SmartPad' - Stäng 
av och slå på strömmen på baksi-
dan i steg 1 respektive steg 2.

4. Följ instruktionerna i appen. 4. Följ instruktionerna i appen.

SmartPad avger 4 ljudsignaler när laddningen är klar! Du kan lägga till 
så många SmartPad till SmartBox som du behöver. Var noga med att 
namnge dem annorlunda i appen för att underlätta daglig användning.

Anslut nyckelring i SmartBox (via SmartPad)

Skanna QR-kode Inlärningsläge

1. Se till att SmartPad är ansluten till SmartBox.

2. Öppna S6evo-appen, tryck på 
'Lägg till tillbehör' längst ner på 
framsidan eller tryck på 'Gear' 
-ikonen> Systeminställningar och 
välj '+ Lägg till tillbehör' längst ner 
på skärmen.

2. Öppna S6evo-appen, tryck på 
'Lägg till tillbehör' på framsidan el-
ler tryck på 'Gear' -ikonen> Syste-
minställningar och välj '+ Lägg till 
tillbehör' längst ner på skärmen.

3. Välj "Skanna QR-kod" och 
skanna QR-koden på baksidan av 
nyckelringen.

3. Välj 'Lärningsläge'. Välj 'S6e-
vo-tillbehör' under 'Välj version 
av tillbehör'. Under 'Välj tillbehör-
styp' väljer du 'Nyckelring'. Ladda 
nyckelringen genom att hålla den 
upp mot tangenterna på Smart-
Pad och ge ett pip - upprepa pro-
cessen en gång till.

4. Följ instruktionerna i appen. 4. Följ instruktionerna i appen.
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Du kan sedan testa om nyckelringen har installerats korrekt genom att 
hålla den mot SmartPaden. Nyckelchipet kommer att ändra larmets sta-
tus till motsatsen till det nuvarande. dvs Om larmet är PÅ kommer det att 
vara AV när du håller nyckelring på tangenterna och vice versa.

Obs: Nyckelringen kan inte ställa in larmet PÅ hemmaläge, men kan låta 
larmet AV Hemmaläge Du kan lägga till upp till 99 nyckelringar till ditt 
system. Var noga med att namnge dem annorlunda i appen för att un-
derlätta daglig användning.

Om du tappar en nyckelring kan den enkelt tas bort så att obehöriga inte 
kan komma åt ditt larmsystem:

Tryck på ikonen ”Kugghjulet”> Systeminställningar> Anslutna tillbehör> 
SmartPads / fjärrkontroller / nyckelringar - skjut till venster om nyckel-
ringen som ska raderas och tryck på ’RADERA’. Bekräfta borttagning och 
nyckelringen tas sedan bort från ditt larmsystem.

Om den förlorade nyckelringen visas senare kan den laddas om enligt 
anvisningarna ovan.

Daglig användning
Aktivera SmartPad
1. SmartPad har en inbyggd vilolägesfunktion som, för att spara ström, 

automatiskt stänger av SmartPaden och statusfältet om enheten inte 
används på 10 sekunder. Enheten vaknar automatiskt från viloläge 
när den runda sensorn över statusfältet upptäcker rörelse inom 2 
meter. SmartPadens och statusfältet tänds sedan.

2. Efter aktiveringen synkroniserar SmartPad direkt realtidsstatus på 
larmsystemet. Status kan sedan läsas på färgen i statusfältet (se 
nedan). Därför ger SmartPad dig alltid en snabb översikt över om ditt 
larm är PÅ / AV eller i hemläget..

Varför viloläge?
SmartPad är utformad för att arbeta på en daglig basis endast med bat-
terikraft. Viloläge är inbyggt för att minimera behovet av laddningar och 
därmed göra systemet så användarvänligt som möjligt.
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Slå på / av / hemläge
Ange din fyrsiffriga SmartPad-kod och tryck 
på> PÅ (stängt hänglås)> AV (Öppna hänglås) 
eller> HEM (Moon). Statusfältet blinkar en gång, 
ändrar färg och enheten låter som visas nedan.
[PÅ] : Röd – 2 x Pip
[AV] : Grön – 3 x Pip 
[HEMME] : Blå – 1 x Pip

Tip: Din fyrsiffriga kod för SmartPad lagras i 
SmartBox. Du kan ändra koden på följande sätt: 
Öppna S6evo-appen, tryck på ikonen ”Kugg-
hjul”> Systeminställningar> Mer> Ändra PIN till 
SmartPad.
Slå på / stänga av larmet genom att hålla en 
nyckelring mot tangentbordets område (se till 
att nyckelringen är laddad i SmartBox

Om ”Hem”
Med öppna kontakter på dina dörrar och fönster och larmet som i ”Hem” 
-läge kan du gå runt hemmet utan att aktivera larmet. Om i detta läge 
en dörr / fönster öppnas på vilken en öppningsomkopplare är monterad, 
aktiveras larmet. Funktionen låter dig aktivera larmet medan du är hem-
ma. Funktionen används ofta på natten eftersom den till exempel tillåter 
dig att röra dig fritt i hemmet. för toalettbesök, medan det yttre skalet i 
hemmet är skyddat.

Den här funktionen aktiveras i appen enligt följande
Tryck på symbolen ’Månen’ med texten ’Hem’, längst ner på framsidan. 
Appen bekräftar inställningen med ett pip.

Funktionen inaktiveras alltså i appen
Tryck på symbolen ’Öppet hänglås’ med texten ’Stäng av’, längst ner på 
framsidan. Appen bekräftar inställningen med tre ljudsignaler. 

Tip: Du kan aktivera följande typer av tillbehörsenheter att ingå i hem-
läget: Öppningskontakt, rörelsesensorer och vibrationssensorer; Tryck 
på kugghjulet i det övre högra hörnet> Systeminställningar> Välj aktiva 
sensorer att slå på Hemma. Laddade öppningskontakter är aktiva som 
standard, men kan också inaktiveras under detta menyalternativ.
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Korrekt användning

Underhåll
• SmartPad måste laddas (anslutas) med SmartBox före användning.
• Se till att batteriet är ordentligt installerat före användning.
• SmartPad är inte vatten- eller fuktbeständig. Bör monteras i torr 

miljö.
• Montera inte SmartPad i närheten av värmeemitterande föremål, 

luftkonditionering, mikrovågsugn och liknande. som avger värme 
eller elektromagnetism.

• Öppna inte SmartPad om du inte är en auktoriserad tekniker.
• Kasseras där du kasserar ditt elektroniska avfall.
• SmartPad får endast anslutas till en laddare under batteriladdning. 

Om enheten är permanent ansluten till laddaren / uttaget kan det 
vara skadligt för enhetens laddningsbara batteri. Möjligen. batteriby-
te under garanti kommer inte att gälla om felet orsakas av ovanstå-
ende.

Underhåll
• Ta bort damm med en torr, mjuk trasa.
• Fett och smuts kan avlägsnas med utspädd alkalisk avfettningsmedel 

/ tvättmedel. Torka av med en torr trasa.
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Ofte stillede spørgsmål

Problem Orsak Løsning

Inget svar från 
SmartPad / enhet 
är dött

1) Lågt batteri
1. Anslut laddaren. En full laddning tar 2,5-3 
timmar.

2) Batteriet är 
felaktigt

2. Sätt i batterierna korrekt och se till att poler-
na är i kontakt.

Kontakta SikkertHjem Support om lösning 1 
eller 2 inte löser problemet.

SmartPad 
svarar inte när
jag trycker på 
tangenterna

SmartPad-knap-
parna svarar 
snabbt genom 
att trycka med 
ytan på fingret 
och inte spetsen. 
Fungerar inte 
med handskar

Använd SmartPad med ytan på fingret istället 
för spetsen. Ta av handskar och försök igen.

SmartPad 
blinkar konstant

SmartPad är 
inte ansluten till 
SmartBox.

Börja med att kontrollera om SmartPad 
QR-koden är skannad i S6evo-appen;
Knacka på kugghjulsikonen> Anslutna till-
behör> SmartPads / ... - om en SmartPad är 
laddad, tryck på ’i’ och jämför det laddade ID 
med QR-kod-ID på baksidan av SmartPad (ex: 
’ID: E4yDF $ I @@’).

Om SmartPad är laddad:
1. Se till att SmartPad är inom räckhåll för 
SmartBox (40m).
2. Återställ SmartPad genom att sätta in en 
nål i återställningshålet i 3 sekunder (placerat 
under batterilocket) tills en pip bekräftar åter-
ställningen. 
3. Stäng AV och PÅ SmartPad.
4. SmartPad kopplas sedan automatiskt ihop 
med SmartBox efter två pip och statusfältet 
byter automatiskt färg beroende på larmstatus.

Om SmartPad INTE laddas och INTE visas 
under Anslutna tillbehör> SmartPads / ...: 
1. Se till att SmartPad är inom signalområdet till 
SmartBox (40m). 
2. Ladda SmartPad till SmartBox enligt beskriv-
ningen ovan. 
3. SmartPad kopplas sedan automatiskt ihop 
med SmartBox efter två pip och Statusfältet 
byter automatiskt färg beroende på larmstatus. 
Slå på / stänga av larmet via app om statusfältet 
inte automatiskt ändrar färg - detta tvingar 
synkronisering mellan enheter.
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Årsag Problem Løsning

Nøglebrikken 
virker ikke på min 
SmartPad

SmartPad har 
ingen strøm

Vær sikker på at batteri sidder korrekt  
og det er opladet

SmartPad er uden 
for SmartBox ræk-
kevidde

Vær sikker på at SmartPad er inden for 
rækkevidde af SmartBox – max. 40 meter

SmartPad afviser 
min 4-cifrede 
adgangskode

Adgangskoden 
 er forkert

Indsæt ny 4-cifret kode i S6evo app;  
Tryk på Tandhjul ikon < Mere

SmartPad kan 
ikke indlæses til 
SmartBox

SmartPad har væ-
ret indlæst til en 
anden SmartBox.

1. Nulstil SmartPad ved at indsætte en nål i  
nulstillingshullet i 3 sekunder (placeret under 
batteridæksel) indtil et bip bekræfter nulstilling 
og farverne i Status Bar skifter kontinuerligt 
mellem de 3 statusfarver. 
2. Indlæs SmartPad i SmartBox igen via App’en; 
se ovenfor ’Indlæs SmartPad i SmartBox

SmartPad lyser 
konstant op

SmartPad går ikke 
automatisk i dva-
letilstand, hvis det 
er fuldt opladet, 
men fortsat er 
tilsluttet oplader

Udtag opladeren fra SmartPad og det vil 
automatisk gå i dvaletilstand efter 10 sekunders 
inaktivitet
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Tekniska specifikationer

Luftfuktighet <=96%

Drifttemperatur (0- 60)°C

Ineffekt För laddningsuttag 5V2A, placerad längst ner

Batteri
Lithium-ion Battery, 890mAHm  
laddningsbart

Radiofrekvens 433.92 MHz

Sändningsavstånd 
(för SmartBox)

Inomhus: 40m / Utomhus: 150m

Batteriets livslängd 
(fulladdad)

6 månader vid 10 dagliga aktiveringar.

Laddningstid, batteri 2,5-3 timmar från urladdat till laddat

Vikt 162,3 g inkl. backup batteri

Mått H145 mm, B92,1 mm

Statusraden
1 bar, 3 farver (RÖD/GRÖN/BLÅ), ligger 
ovanför tangentbordet

Strömbrytare Ligger bakom batterilocket.

Återställning 1 håll finns bakom batterilocket.

Touch tangenter 13 stk

Nyckelrings Area
Fram: PVC
Rygg: Matt yta, repbeständig 
Väggfäste: Matt yta, repfast

Väggmontering Använd den medföljande väggfästet.
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Särdrag

Strömsparande viloläge Smartpad går automatiskt i viloläge om 
den inte används i tiotal. Enheten aktiveras 
när den runda sensorn ovanför statusfältet 
upptäcker rörelse inom 2 meter. Tangent-
bord och statusfält tänds. Obs: Den cirkulära 
sensorn detekterar endast rörelse för att styra 
viloläge - det är inte en larmsensor (rörelse).

Laddar för SmartBox Via skanning av QR-kod eller inlärningsläge i 
S6evo-appen.

Meddelande om lågt 
batteri

SmartBox skickar avisering (meddelande och 
ljud) till appen var 6: e timme. Från första 
meddelandet skickas SmartPad-ström till ca. 
7 dagar.

Batteriet laddas Ljus i statusfältet blinkar ungefär. en gång 
per sekund under laddning. När batteriet är 
fulladdat går SmartPad inte i vila, dvs. Tan-
gentbord och statusfält är ständigt på. Ta 
sedan bort laddaren.

Sabotage larm
Ligger på baksidan. Larmet utlöses om 
SmartPad lyfts med en väggfäste medan 
larmet är aktiverat.

Nyckel bricka

Larmet stöder upp till 99 nyckeltaggar. Obs: 
Nyckelring sätter på eller stänger av larmet. 
Nyckelring kan inaktivera hemläget men inte 
aktivera det.

Larm signal
Om larmet utlöses och SmartPad är aktiverat, 
blinkar statusfältet rött och SmartPad-ljudet 
ljuder i en minut.
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